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Få pris för
dina åsikter!

Ett skepp
kommer lastat

TÄVLA MED DIN FEEDBACK.
VI BELÖNAR DIG.
■ SID 7

HUR PAKETERAS AXELENTS
FÖRRÅDSVÄGGAR?
■ SID 8

Ett stort och innerligt

TACK!

Ett nytt år har sett dagens ljus. Nu skriver vi 2016 i ämnesraden, och tackar 2015 för
tiden som varit. Vilken år! Ett rekordår på många sätt. Vi är oändligt tacksamma över
förtroendet från våra kunder. Ni vet väl att ni betyder allt för oss? Och ni vet väl att vi
älskar era synpunkter. Vi är aldrig bättre än vår senaste leverans.
Vi förändras med våra kunder

Du kan få pris för dina åsikter!

Vi har knutit avtal med både befintliga och nya kunder och
för att möta stigande efterfrågan på våra produkter och
vår hjälp, kommer vi att utöka laguppställningen på både
montör- och säljsidan. Tack för förtroendet!

Tävlingen Årets Feedback pågår för fullt, läs mer om den på
sidan 7 och var väldigt gärna med i tävlingen. (Stort tack till
er som hittills hört av er!)

Håll utkik efter fler smarta tillbehör
Förutom våra olika nätväggssystem erbjuder vi även en
mängd smarta tillbehör (till exempel trådstegshyllan på
nästa sida). Under år 2016 kommer vi att utöka antalet
smarta tillbehör. Vi kan ännu inte avslöja vilka tillbehör det
blir, men en sak är säker: Vi tackar våra kunder för
feedback som utvecklar oss! Det är i mångt och mycket
er förtjänst att vi kontinuerligt förnyar (och förbättrar!)
vårt sortiment.

Avslutningsvis. Under år 2015 slog avdelningen Axelent
Bygg flera (interna) rekord i antal levererade löpmeter
till förrådssystem i Norden. Vi prisades av kunder och
samarbetspartners genom att flertalet gånger bli vald till
Bästa Leverantör och över detta är jag oerhört stolt. Ett
stort och innerligt TACK! för att du funnits där tillsammans
med oss.
Vi ses!

Vi tigger om feedback
Tycker du att vi tjatar om feedback? Tja. Vi gör det av en
enda anledning: Dina synpunkter gör oss bättre! Vi vet att
med synpunkter från våra användare kan vi förbättra
sådant som idag inte är perfekt, och vi kan utveckla våra
produkter för att bättre passa marknaden (dig).

Jonas Gallneby
Försäljningsansvarig
Axelent Bygg

Skippa klädstången!

En enda hylla löser behovet.
Vår smarta trådstegshylla löser ditt förvaringsbehov. Den fungerar som en allt-i-ett-hylla
där du får klädstången på köpet – du hänger helt enkelt bara galgen på hyllan (som bilden
visar). Hyllan är enkel att montera, utrustad med stabila konsoler och den passar i alla våra
olika nätväggssystem.
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OM HBV

HUVUDSAKLIG VERKSAMHET

HBV är en etablerad inköpscentral med inriktning på
fastighetsrelaterade produkter och tjänster.

HBVs huvudsakliga verksamhet består av att
genomföra upphandlingar och ingå ramavtal med
leverantörer som tillhandahåller produkter och
tjänster inom fastighetsområdet och göra det möjligt
för medlemmarna att göra avrop enligt ramavtalen.
HBV kan även bistå med administration, såsom viss
rådgivning, betalning och fakturering, avseende
ramavtalen.

HBV är en ekonomisk förening som ägs av de
321 medlemmarna; Sveriges kommunala
bostadsbolag.
HBV består idag av 32 anställda och tillsammans
med medlemmarna omsätter man närmare
2 miljarder kronor.

Den 24-25 november år 2015 arrangerade HBV en välbesökt medlemsträff i Borås tillsammans med Statens tekniska
forskningsinstitut, SP. På en minimässa i anslutning till träffen, visade Axelent Bygg och elva andra avtalsleverantörer
upp sina varor och tjänster inom temat Säkerhet.
På bilden Marcus Claesson och Jennie Johnsson från Axelent Bygg.

MED ÖVER 160 RAMAVTAL hjälper HBV sina medlemmar att
förvalta och utveckla boendet i ca 850 000 kommunala lägenheter.
Att HBV årligen omsätter närmare 2 miljarder kronor vittnar om
framgångarna. Axelent är sedan år 2014 en del av ramavtalen och
står redo att tillsammans med HBV säkra Förrådssverige.
Axelent uppfyller kraven sedan 2014
Axelent är en av HBVs leverantörer som uppfyller kraven gällande miljöarbete,
montageorganisation, inbrottsskydd och leveranstider.
Jonas Gallneby, försäljningsansvarig på Axelent Bygg:
”Vi är extremt glada över att få möjligheten att kunna säkra fastighetsbolag
knutna till HBV. För oss är det ett bevis på att vi har ett komplett produktsortiment
inom förrådssäkerhet. Ett sortiment som täcker allt från enkla till avancerade
förrådslösningar
Avtalet med HBV ger oss möjlighet att fortsätta arbeta med vårt varumärke
och allt det (vi) står för. För oss på byggsidan handlar det om att fortsätta säkra
Förrådssverige.”
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• Planritning över förråden
• Sektionsritningar
eller takhöjd

• Vilken typ av förråd?

Tips!
Kolla rameller rumsn
beskrivninge

• Hylla och nummerbricka? 		
Behövs det?

Behöver du hjälp snabbt?

Låt oss presentera drömlistan!

Årets Feedback

ÅRETS
FEEDBACK

Vinn weekend i Vilda Västern!

Att samarbeta med Axelent ska alltid kännas smidigt och enkelt. Du ska känna att vi erbjuder
dig en lösning som är anpassad efter just dina behov och krav. Vi sätter en ära i att återkoppla
snabbt till dig när det gäller offert och ritning. Vill du ha svar riktigt snabbt finns det några punkter
du gärna får ha i åtanke innan offertförfrågan.

Vi vill veta vad du tycker, bra eller dåligt, högt eller lågt. För att vi ska kunna lära oss och bli bättre
behöver vi din hjälp. Jobba vidare på det vi är bra på och bättra oss på det som är mindre bra.

Jennie Johnsson, Team Bygg:

Vår drömlista innehåller följande punkter:

Tävla och vinn ett äventyr!

”Vi försöker alltid lämna snabba svar när det gäller
offert- och ritningsunderlag, men vi har märkt att det
ibland saknas underlag på några återkommande punkter.
Ett drömscenario hade förstås varit att vi fick dessa
underlag redan från start. Det vinner både vi och
kunden på.

Planritningar över förråden samt sektionsritningar eller
angiven takhöjd. Vilken typ av förråd vi ska rita/räkna
på – ett tips är att kolla ram- eller rumsbeskrivningen.
Det brukar stå där. En annan inte helt oviktig detalj är om
man önskar hylla och nummerbricka till förrådet."

Skicka in din feedback till oss och var med och
vinn en weekend på High Chaparral.
Solen steker, blickarna spänns och duellen är bara ett
par sekunder ifrån. 1, 2, 3 – Pang!
Följ med Axelent till Smålands största nöjespark och
sommarens stora äventyr. En värld full av fängslade
shower, fascinerande hjältar och skurkar, salooner
med god mat och dryck och massor av andra
upplevelser. Dra på dig bootsen, sadla hästen och
ladda knallpulverpistolen. För snart är du kanske i
Vilda Västern.

Tävla så här!
Skicka in din feedback till oss på feedback@axelent.se.
Genom ditt mejl är du med och tävlar om en weekend på
High Chaparral.
I priset ingår övernattning i 4-bäddsstuga under två nätter,
samt entrébiljetter för 4 personer.
Tävlingen avslutas den 1/5 2016.
Vinnaren underrättas personligen men kommer också att
publiceras i våra olika sociala medier.

» Läs mer om High Chaparral på highchaparral.se
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Tom André, lageransvarig för Team Bygg. Det är Tom och hans kollegor som
ser till att din order packas och levereras enligt avtal.
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Det finns olika sätt att packa på.
Här en pall med stående förrådsväggar.

3

Tillbehören packas prydligt i pallkragar eller efter överenskommelse.
Faktum är att all paketering sker snyggt och prydligt, med genomtänkt logistik
för att monteringen ska gå så lätt och smidigt som möjligt.

Det är på lagret
det händer!
Att lösa problem är en av Toms drivkrafter. Med stort engagemang packar
han order och ser till att de når kunden på utsatt tid. Ett samarbete lagerkollegor
emellan möjliggör väldigt få avvikelser i leveranserna.

Tom André, Team Bygg
Vad har du för bakgrund?
”Jag föddes i Norge 1989 men har bott i Sverige
sedan jag var fem år. Sista året på gymnasiet i
Värnamo blev jag erbjuden sommarjobb på Axelent
och tre dagar efter studenten gjorde jag min första
arbetsdag. Det var år 2008. Sedan 2013 är jag
ansvarig för Team Bygg på lagret."
Vilka är dina främsta egenskaper som
lagerarbetare?
”Jag tar ett stort ansvar och försöker alltid hjälpa till
att lösa diverse problem som dyker upp, vare sig det
är mina eller andras. Sen så är jag rätt så trevlig av
mig, det uppskattas av alla."
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?
"Jag börjar dagen med att kontrollera inneliggande
order; leveransdatum, storlek och specialarbete,
t.ex. kapning. Större projekt delas mellan mig och
eftermiddagsskiftet. De lite större projekten, som
oftast ska gå iväg på fredagar för montering veckan
efter, påbörjar jag när jag är klar med dagens mindre
order. Vid behov "lånar" jag personal från resten av
lagerstyrkan."
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Vad är mest spännande med ditt jobb?
"Att alla projekt, alla order, är olika. Det innebär att jag
alltid får tänka några steg extra. Det ger tillfredsställelse att
lyckas lösa problem.
Mina kollegor är guld värda – det är både spännande
och riktigt bra att träffa dem."
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Varför tycker du att man ska anlita oss på Axelent när
man behöver förrådssystem?
"Axelent har snygga produkter som håller i längden.
Systemet är smidigt och eliminerar allt onödigt krångel."

5 snabba!
med Tom André

Storstad eller landet?
Storstad.
Vara aktiv eller slappa?
Vara aktiv.
Äta ute eller hemma?
Äta ute.

Favoritplats?
På en festival med en öl i
handen.
Dold talang?
Jag skriver sjukt bra låtar.
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Kundcase

Axelent speciellt
utvald som

Norra Stranden
Hökerum Bygg
I Norra Stranden, Ulricehamn, finns allt från
mysiga tvåor – till rymliga fyror. I husets källare
finns dess hjärta - Axelents Förrådsväggar.
Eftersom specifika krav ställdes på
förrådslösningen valde Hökerum att vända
sig till Axelent. Tillsammans har vi inrett 64
lägenhetsförråd.
Lennart Svensson, Inköpare, Hökerum Bygg:
"Vi letade efter en bra leverantör av förrådsväggar och tog
därför kontakt med Axelent eftersom vi haft ett långt och
gott sammarbete med dem.
I detta projekt valde vi att använda oss av förrådssystemet F till våra 64 lägenheter. Detta system täcker alla
krav som ställs på oss. Prisbilden ligger rätt och vi gillar
användarvänligheten som Axelents förrådslösningar har.
Ett stort plus är Axelents montageservice som vi ofta
använder oss av då resultatet blir bra och allt är snabbt på
plats. God service genomsyrar hela företaget. Man får
alltid bra service och de som vi kommer i kontakt med har
riktigt bra kunskap."

Lennart Svensson,
Inköpare, Hökerum Bygg

Skanskas
säkerhetsleverantör

Axelent skriver avtal med Skanska Asfalt
och Betong AB. Skanska kommer att
använda sig av hela Axelents sortiment
vilket innebär allt ifrån maskinskydd och
lager till våra fyra olika förrådssystem.
Kundtjänst, produktion, lagerpersonal och
montörer kommer alla att göra sitt yttersta
för att serva vår nya kund på bästa sätt.
Välkommen Skanska!

Från vänster till höger:
Jari Mäkelä, inköpsansvarig Skanska,
Jonas Gallneby, Axelent.

OM SKANSKA
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag.
Deras versamhet är uppdelad i fyra grenar: Byggoch anläggningsverksamhet, bostadsutveckling,
kommersiell utveckling och infrastrukturutveckling.
Skanska har 11 000 anställda i Sverige och 58 000
världen över.
Skanska omsätter 30,5 miljarder och 145 miljarder
globalt.
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Avs/retur: Axelent AB

Box 1

Kävsjövägen 17

330 33 Hillerstorp

DINA KONTAKTPERSONER PÅ AXELENT TEAM BYGG

JONAS GALLNEBY

Försäljningsansvarig
0370-37 32 53
jonas.gallneby@axelent.se
MARCUS CLAESSON

Innesäljare/Projektledare
0370-37 37 36
marcus.claesson@axelent.se

EMIL LÖFGREN

Innesäljare/Projektledare
0370-37 37 36
emil.lofgren@axelent.se
JENNIE JOHNSSON

Innesäljare
0370-37 37 36
jennie.johnsson@axelent.se

Vi söker ständigt efter
duktiga medarbetare.
Tveka inte att höra av dig
till oss!

VÅRT MONTÖRSTEAM

